
Rockstart Smart Energy Accelerator opent inschrijvingen
voor het programma van 2015
Smart energy en cleantech startups kunnen zich inschrijven tot 7 oktober 2014

24 SEPTEMBER 2014, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Rockstart opent de inschrijvingen voor de tweede editie van haar Smart Energy Accelerator
die in januari 2015 van start gaat. Rockstart Smart Energy Accelerator is een programma
ontworpen om 10 beginnende energie ondernemingen helpen te versnellen in de markt.
Rockstart Smart Energy Accelerator lanceerde in januari 2014 in Amsterdam om het eerste
Europese programma te worden dat ondernemingen versnelt die zich bevinden op het
kruispunt van energie en IT. De eerste editie heeft heel goede resultaten opgeleverd: al
tijdens Demo Day kondigden twee startups grote partnerships aan en twee maanden na
afloop van het programma zijn 7 van de 10 startups hun investeringen aan het afronden. Voor
de editie van 2015 is Rockstart op zoek naar eerste klas teams die innovatieve oplossingen
bouwen op het gebied van slimme huizen, meters en electriciteitsnetten, collectieve en
gedecentraliseerde energieopwekking & distributie, energiebesparing en bewustzijn & gedrag
van energiegebruik.
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Financiering, netwerk en coaching door experts

Het programma loopt gedurende een intensieve zes maanden waarin de startups gecoached
worden door 90 mentoren. Vooral in de energie industrie kunnen deze mentoren deuren
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openen, helpen met het valideren van oplossingen in de markt, partners en klanten vinden en
in essentie de eerste fase van een beginnende onderneming helpen versnellen. De eerste
drie maanden van het programma concentreren de startups zich op het valideren van hun
markt, het vinden van hun bedrijfsmodel, het product opbouwen en het perfectioneren van hun
bedrijfspitch.

“Rockstart was letterlijk een achtbaan. Binnen een paar weken veranderden we van een klein
project naar een bekende startup die awards wint en interviews moet geven. Het programma
gaf ons de kans om heel veel ervaren ondernemers te ontmoeten wat het voor ons mogelijk
maakte om snel te groeien. We hebben met mensen gewerkt die begrepen waar we naar toe
wilden en die de specifieke industrie expertise en connecties hadden om ons daar te krijgen.
Netwerk is goud!” zegt Paul Stomph, co-founder van Qwiksense, een bedrijf dat compleet
inzicht biedt in het niveau van gezondheid en comfort op werkplekkern om zo
energieefficiëntie en gebruikerstevredenheid te verhogen.

Halverwege het programma komt Demo Day, de eerste mijlpaal van het programma, waar
startups hun onderneming presenteren aan meer dan 250 investeerders, executives en pers.
Na Demo Day richt het programma zich op financiering, partner deals afsluiten en PR. In ruil
voor een aandelen belang van tot 8% ontvangen de geselecteerde startups een geldbedrag
van €20,000 en daarbovenop een inbreng in natura ter waarde van €55,000 bestaande uit
kantoorruimte voor zes maanden, fiscale en juridische hulp, kosten van internationale reizen
en andere exclusieve deals.

Verbinden met internationale spelers

Gedurende het hele programma gaan de CEO’s van de 10 startups op reis naar internationale
energiehubs zoals Silicon Valley, Tokyo en Berlijn om banden op te bouwen met lokale
belanghebbenden. Op verschillende pitch evenementen op meerdere locaties zullen de teams
pitchen voor leidende VC’s, angel investeerders en serie-ondernemers om belangstelling te
creëren voor investeringsrondes en om partnerships te vormen of grote klanten binnen te
halen.

Dynamisch energie landschap creëert kansen voor startups

“Vorig jaar, toen we de Smart Energy Accelerator lanceerden, voelden we dat de industrie rijp
was voor ontregeling. Het is indrukwekkend hoe snel zaken vooruit gaan in slechts een paar
maanden tijd: Nest’s acquisitie van 3,2 miljard door Google, Opower’s IPO en Tesla’s
vrijgeven van hun patenten zijn slechts een paar rake voorbeelden van de richting waarin en
het tempo waarop de energiemarkt aan het veranderen is. We zien grote kansen ontstaan
voor ondernemers in de energie wereld met dank aan internet technologie. Met onze ervaring,
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middelen en netwerken denken wij hen te kunnen helpen om deze kansen sneller te pakken
en zich zo te uit te breiden tot snelgroeiende globale ondernemingen.” zegt Yme Bosma,
Program Director van Rockstart Smart Energy Accelerator.

Over Rockstart Accelerator

Rockstart Accelerator lanceerde in 2012 en intussen hebben 40 startups meegedaan in vier
programma’s met een Web/Mobile of een Smart Energy achtergrond. De voorgaande twee
Web/Mobile Accelerators hebben goede resultaten opgeleverd: 80% van de twee lichtingen
startups hebben investeerders aangetrokken zoals Greylock Partners, Balderton Capital, Noro
Capital, Vitulum Ventures en andere gerenommeerde Europese en Amerikaanse angels.
Rockstart Accelerator maakt deel uit van Rockstart - Rockstart helpt startups meer succesvol
te worden gedurende de eerste 1.000 dagen van hun bestaan door middel van investeringen,
huisvesting, Accelerator’s, evenementen en meer.

Rockstart Smart Energy Accelerator website
http://rockstart.com/smartenergy
http://rockstart.com/smartenergy
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met dank aan internet technologie. Met onze ervaring, middelen en netwerken denken
wij hen te kunnen helpen om deze kansen sneller te pakken en zich zo te uit te breiden
tot snelgroeiende globale ondernemingen."
— Yme Bosma, Program Director van Smart Energy Accelerator

AFBEELDINGEN

Nicky Koopman
VP Business Development 

+31 6 14 28 68 55 

nicky@rockstart.com

pcnerdje

Rune Theill
Program Director Web/Mobile Accelerator 

+31 6 1992 1782 

rune@rockstart.com

WOORDVOERDER



http://rockstart.pr.co/images/98252
http://rockstart.pr.co/images/123850
http://rockstart.pr.co/images/128277
http://rockstart.pr.co/images/128279
mailto:rune@rockstart.com
https://twitter.com/pcnerdje
mailto:nicky@rockstart.com


Ronnie1046

RuneTheill

Yme Bosma
Program Director 

Smart Energy Accelerator 

+31622440228 

yme@rockstart.com

yme

Gregor Noltes
Rockstart Answers 

+31642695410 

gregor@rockstart.com

gregornoltes

Don Ritzen
CEO Rockstart Accelerator 

+31654697517 

don@rockstart.com

donritzen

OVER ROCKSTART

Rockstart. We love startups. We're here to give you rock-solid support in the first 1000 days. We help you grow by
pushing you forward.
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